Talmerking av adressum og uppískoytum
(rætting 5: 14-03-2011)

1. HÚSANR.
Við húsanr. skilst tal ella tal+stavur. Dømi: 28 og 30B eru húsanr. (NB.: 30B skal skrivast í einum uttan glopp).
Stavir mugu bert nýtast, tá ið nýggjar inngongdir verða gjørdar í verandi adressuøki. Hetta fyri at sleppa
undan talmerking av nýggjum av verðandi adressum.
Hesir bókstavir kunnu brúkast: A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,N,P,R,S,T,U,V,X,Z.
(Stavirnir I , J og O eru lagdir burtur úr fyri ikki at koma í bland við tølini 0 og 1 )

2. UPPÍSKOYTI
Um fleiri adressueindir hava somu inngongd, verður uppískoytið nýtt at skilja millum adressueindirnar.

2.1 Hædd:
Eru fleiri hæddir, verður veghæddin ella kjallarahæddin nevnd hædd 0. Sæð verður burtur frá krúpikjallara.
Um hæddir eru undir jørð (t.v.s. undir kjallaranum) verður minus brúkt.

Fyri vanlig hús við íbúðum í kjallara, á miðhæddini og á loftinum, er heitið á hæddunum hetta:
Loftshæddin verður nevnd
Miðhæddin verður nevnd
Kjallarahæddin nevnist

hædd 2
hædd 1
hædd 0

Fyri hús uttan kjallara, sum eisini hevur íbúð á loftinum, er heitið á hæddunum hetta:
Loftshæddin verður nevnd
Veghæddin verður nevnd

hædd 1
hædd 0

Er jarðarmunur millum ymisku hæddirnar, sum á myndini omanfyri, verður kjallarin nevndur hædd 0.

2.2 Fleiri íbúðir (ella virkiseindir) á somu hædd:
Eru fleiri adressueindir á somu hædd, verður skilt ímillum adressueindirnar soleiðis:
hm
mi
vm
1
2

høgrumegin (tá hugt verður at hurðini frá trappuni)
í miðjuni
vinstrumegin
Hurð nr. 1
Hurð nr. 2

Fyrsta hurð vinstrumegin fær nr. 1 og síðani verður talmerkt við urinum.

3. HÚSANR. ELLA UPPÍSKOYTI?
Eini vanlig sethús við íbúðum í kjallara og/ella lofti, har trappa er millum hæddirnar inni í húsinum, fær eitt
húsanr. Íbúðurnar fáa tá uppískoyti.
Er samband ikki millum hæddirnar inni í húsinum, fær hvør inngongd sítt egna húsanr.

4. HVUSSU SKAL ADRESSAN SKRIVAST?
Postadressan eigur at skrivast soleiðis (dømi):
Hans Hansen
Mórugøta 26B, 2. hm
100 Tórshavn
Sørin Sørinsen
Heygsgøta 18, 0. 3
188 Hoyvík
Í nevndu dømum býr Hans Hansen á 2. hædd høgrumegin, meðan Sørin Sørinsen býr í kjallaranum hurð nr. 3.

